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A Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban MJSZ) Fegyelmi Bizottságának elnöke a 

Sportfegyelmi Szabályzat 14. § (1) bekezdés alapján, a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

fegyelmi vétség elkövetése miatt indított eljárást Fülöp Tamással a Hargitai 

Farkasok játékosával szemben. 

 

A játékost a Fegyelmi Bizottság a Sportfegyelmi Szabályzat 4. § (2) bekezdés d) pontjában 

foglaltak alapján  

a játéktól – versenyzéstől 2023. május 31. napjáig eltiltja. 

A meghatározott időre szóló eltiltás érvényessége alatt a versenyző az MJSZ által szervezett 

bajnoki-, kupa-, vagy tornasorozat egyetlen mérkőzésén sem léphet pályára. 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni az 

MJSZ Fegyelmi Bizottságához. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására nincs halasztó 

hatálya. 

Indoklás: 

Az MJSZ Fegyelmi Bizottsága megvizsgálta a 2022. november 13. napján rendezett OBIII 12 
sorszámú mérkőzésen történt szabálytalanságot. 
 
Az eseménynapló szerint a Hargitai Farkasok csapatának játékosa Fülöp Tamás megütötte a 
mérkőzés játékvezetőjét. A játékvezető a játékost a szabálykönyv 40. szabályát alkalmazva 20 
perc végleges fegyelmi büntetéssel sújtotta. 
 

IIHF 40. SZABÁLY – JÁTÉKVEZETŐ BÁNTALMAZÁSA 
Ha egy játékos szándékosan, bármilyen módon fizikai erőszakot alkalmaz egy hivatalos személy ellen; 
bármilyen módon, amikor az ilyen cselekedet valószínűsíthetően sérülést okozott volna a hivatalos 
személynek;  
 

IIHF 40.2 KIEGÉSZÍTŐ FEGYELMI INTÉZKEDÉS – FELFÜGGESZTÉS – I. KATEGÓRIA  
Ha egy játékos szándékosan megüt egy hivatalos személyt, és ezzel sérülést okozhat; vagy 
szándékosan fizikai erőt alkalmaz bármilyen módon egy hivatalos személy ellen, azzal a 
szándékkal, hogy sérülést okozzon, vagy aki bármilyen módon a hivatalos személyt 
megpróbálja megsebesíteni. A szabály alkalmazása szempontjából a „sérülést okozhat” úgy 
értelmezendő, hogy a játékos olyan mértékű erőt alkalmazott, amiről tudta vagy tudnia kellett 
volna, hogy megsebesíthet mást. 
 



 

 

A Fegyelmi Bizottság a rendelkezésre álló felvételek és dokumentumok alapján – a 
bizonyítékokat a maguk összességében értékelve, és meggyőződése szerint elbírálva – 
tényként állapította meg, hogy a Kárpáti Farkasok csapatának játékosa tudatosan és 
szándékosan megütötte a mérkőzés játékvezetőjét. 
 
A Fegyelmi Bizottság tagjainak egybehangzó álláspontja szerint a nincs rá ok, vagy indok, 
hogy egy játékos bármilyen fizikai kontaktust létesítsen, megüssön, fenyegessen egy 
mérkőzés hivatalos személyt. Az ilyen magatartásformáknak a jégkorongban és a sportban 
nincs helyük. 
 
Tájékoztatom, hogy tekintettel arra, hogy az ügyet a Bizottság tárgyalás mellőzésével vizsgálta, a 
határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül a fegyelmi tárgyalás megtartását kérheti 
annak részletes indokolásával Fegyelmi Bizottságtól. A tárgyalás kérése a már kihirdetett 
határozatra nem halasztó hatályú.  
 
Amennyiben az eljárásban érintett személyek, illetve sportszervezetek nem élnek a tárgyalás 
tartásának jogával, vagy erre való igényüket 5 napon túl terjesztik a Fegyelmi Bizottság elé, a 
fegyelmi határozat ellen fellebbezéssel élhetnek.  
 
A fellebbezési eljárás az MJSZ Elnökségének döntése alapján eljárási díjhoz kötött, melynek 
összege 50.000, - Forint. A befizetést a fellebbezési határidőn belül az alábbi számlaszámra 
kell teljesíteni: Magyar Jégkorong Szövetség 
11600006-00000000-79713397 
 
A Szabályzat 23. § (4) bekezdése alapján a fellebbezési díj összege sikeres fellebbezés esetén 
teljes egészében visszajár. Amennyiben a másodfokon eljáró Elnökség részben ad helyt a 
fellebbezési kérelemnek, akkor a fellebbezési díj visszatérítésének mértékét az Elnökség 
állapítja meg. 
 
A jogorvoslati lehetőséget az MJSZ Fegyelmi Szabályzat 17. § (2) bekezdése, és a 23. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottuk.   

 

Budapest, 2022. november 16. 

   dr. Csanádi Adrienn                    Németh Márton 
     Fegyelmi Bizottság elnöke                                 Fegyelmi Bizottság tagja 

  

                                            Palla Antal                                Szongoth Gergely  
            Fegyelmi Bizottság tagja                                  Fegyelmi Bizottság tagja  
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